
Skadeförebyggande rekommendationer
Försäkrings AB Göta Lejon

Solceller
Minska risken för skador vid användning av solceller.



» Riskanalys: En riskanalys bör genomföras
vid projektering av solceller för att säker-
ställa god nivå på brandskydd.

» Kontakta lokal räddningstjänst vid pro-
jektering för att diskutera utformning som
förenklar en släckinsats.

» Tillverkare: Använd välrenommerade till- 
verkare och installatörer med erfarenhet av
solcellspaneler på stora byggnader.

» Brännbar isolering: Solceller ska aldrig
installeras på tak med brännbar isolering
(EPS, PIR, PUR) eller på tak i brännbar
konstruktion.

» Ramar och moduler: Ramar eller moduler
för solcellspaneler ska vara i obrännbart
material och ordentligt fästa vid taket för
att förhindra stormskador.

» Placering: Solcellspaneler ska placeras
minst 2 meter från öppningar eller ventila-
tion samt minst 5 meter från en brandcells-

gräns (brandvägg) för att reducera risk för 
brandspridning mellan brandceller.

» Jordade solpaneler: Säkerställ att solpane-
ler är jordade och har överspänningsskydd
samt åskskydd

» Växelriktare bör placeras nära solcellspane-
lerna för att likströmskablage ska hållas så
kort som möjligt.

» Säkerhetsbrytare för likström bör placeras
så nära solcellspaneler som möjligt.

» Manöverdon till säkerhetsbrytaren för
likström placeras lämpligast vid entrén till
byggnaden, gärna intill centralapparat för
brandlarm. Indikering som visar att ström-
men är frånslagen bör finnas vid manöver-
don.

» Kablage ska placeras på utsidan av bygg-
naden alternativt placeras i ett brand- 
avskilt rör eller schakt och placering ska
vara uppmärkt.

Solceller innehåller många komponenter som vid 
fel kan orsaka brand. Skadade kablar kan leda till en 
ljusbåge och elfel kan uppstå i omformare eller eldist-
ribution som kan orsaka brand. Solcellsanläggningar 
innebär även risker för räddningstjänst vilket kan 
göra det svårare att släcka en brand. Hårt väder kan 
leda till skador där delar av paneler släpper och blåser 
runt med följdskador på omkringliggande utrustning. 

Hur bör vi tänka?
Minska risken för egendomsskada eller brand genom 
väl utförd projektering eller installation samt konti-
nuerlig inspektion och kontroll. Minska risken för 
brandspridning genom att utföra konstruktionen i 
icke brännbart material samt möjliggör insats vid 
brand genom tydlig uppmärkning.

Kontroll och underhåll
Kontroll av solceller inklusive paneler, batteri och 
eldistribution eller omformare ska ingå vid revision av 
Elektriska nämnden. Termografering rekommenderas. 

• Genomför årlig inspektion av solpaneler för att
säkerställa att utrustning sitter fast och att det
inte finns korrosionsskador på konstruktionen.

• Kartlägg åtgärder (exempelvis rensning av silar)
för att undvika vattenansamling kring solceller
och dess kringutrustning.

• Dokumentation om placering av solpaneler, ka-
blage, brytare, batteri, var elförsörjning till paneler
kan slås av samt kontaktinformation till solcells- 
installatör, fastighetsskötare eller sakkunnig om
anläggningen bör finns intill brandlarmscentral.
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